
أي الذين يدخلون الشرك  وما كان من المشركين )) ((، مث قال:  يعين مائال عن كل الشرك حنيفا )) ((وقوله: 

فما إعراا ؟ منصوبة على احلال من  حنيفا )) ((يف هذه اآلية اإلعراب ليس فيه إشكال إال قوله:  . يف عبادم

الزمة أو عارضة ميكن االنتقال عنها؟ نعم هي حال ؛ هذه احلال هل هي حال  ابراهيم؛ يعين حال كونه حنيفا

يف هذه اآلية من الفوائد: وجوب تصديق اهللا عزوجل يف كل ما أخرب به؛   الزمة وإال ملا صح أن يؤمر بإتباعه .

ومن فوائدها: وجوب اإلميان مبا أخرب اهللا به عن نفسه من األمساء والصفات؛ وهذا  . )) قل صدق اهللا ((لقوله: 

ومن  م حترمي تغيريها عن املراد ا أي تغيري النصوص اليت أخرب اهللا ا عن نفسه من األمساء والصفات .يستلز 

فإن قال قائل: ما الدليل على تقييدكم إياها  فوائد هذه اآلية: وجوب اتباع ملة ابراهيم؛ لكن يف أصل الشرائع .

)) فدل ذلك  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((: قلنا: الدليل قوله تعاىل بأصل الشرائع مع أن اآلية عامة ؟

 ((على أن الشرائع ختتلف حبسب حاجات الناس ومصاحلهم؛ أما أصلها وهو التوحيد فإن مجيع الشرائع تتفق فيه 

ومن فوائدها: الثناء على ابراهيم  .وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون )) 

ومن فوائد هذه اآلية: أنه جيب على اإلنسان أن يتبع  الصالة والسالم بأنه حنيف وإمام وهلذا أمرنا بإتباعه .عليه 

ومن فوائد هذه اآلية:  احلق أين ما كان؛ سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقني .

هل يؤخذ من هذا ذم  . ا وما كان من المشركين ))حنيف : ((انتفاء الشرك عن ابراهيم انتفاء كامال؛ لقوله

الشرك واي عن اتباعه ؟ كيف ذلك ؟ ألن األمر بالشيء ي عن ضده؛ فإذا أمرنا باإلخالص فهذا يستلزم أننا 

 , إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين )) ((مث قال اهللا تعاىل:   منهيون عن اإلشراك .

أي وضع لعبادة الناس وليس أول بيت وضع يف األرض يعين مما يبىن ولكنه أول  يت وضع للناس ))إن أول ب ((

؛ وبكة اسم من أمساء وهو الكعبة ـ زاده اهللا تشريفا وتعظيما ـ للذي ببكة )) ((بيت وضع للناس للعبادة والتعبد؛ 

وقيل: ألنه ال يوصل إليها إال مبشقة وتعب؛ وقيل  ومسيت بذلك قالوا ألا تبك أعناق اجلبابرة أي تقطعتا؛ مكة 

غري ذلك؛ ولكن املهم كل املهم أن املراد ببكة مكة؛ وقد ذكر اهللا تعاىل ذا االسم وذكرها يف سورة الفتح باسم 

إذا فله أمساء من القرآن أما قرية  وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة )) ((مكة يف قوله: 

وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك  ((جامد ملكة وغريها كما قال اهللا تعاىل:  فهي اسم

مباركا أي أن فيه الربكة؛ وبركاته متعددة؛ فمن ذلك  للذي ببكة مباركا )) ((وجل:  يقول اهللا عز . أهلكناهم ))

؛ وهلذا قال أهل ات فيه مضاعفةأن (من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) ومن ذلك أن احلسن

العلم إن العبادة فيه أفضل من العبادة يف غريه سواء كانت صالة أم صدقة أم صياما أم غري ذلك؛ ومن بركته 

أيضا أن جتىب إليه مثرات كل شيء فإن مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؛ ومن بركته أيضا أن فيه ماء من 



ماء زمزم لما  (كون له وهو ماء زمزم فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: شربه ألي شيء بنية صادقة فإنه ي

) ومن بركته ما حيصل من املكاسب اليت تكون فيه أيام املواسم وغري أيام املواسم؛ ومن بركته أنه بعث  شرب له

 وهدى للعالمين ((وقوله:  . فيه حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي جعل اهللا شريعته أفضل شريعة كانت للخلق

هدى أي منارا يهتدى به؛ وكيف كان هدى للعاملني ؟ نعم ألنه جيتمع فيه املسلمون من كل جانب يأوون إليه  ))

وحيصل له التعليم واألسوة احلسنة؛ وكذلك أيضا هدى للعاملني  من كل فج عميق فيهتدي الضال منهم باملهتدي

يعين جيب أن نويل وجوهنا كل يوم  ه يف كل يوم مخس مرات وجوباألن األمة اإلسالمية كلها وي إليه وتتجه إلي

ومن هدايته للخلق للعاملني أن فيه إقامة احلج وإقامة  هدى للعالمين )) ((مخس مرات على األقل؛ وهلذا قال: 

س؛ فهو املراد م اإلن للعالمين )) ((وقوله:  . العمرة وذلك هدى ألن األمة تزداد إميانا وهدى باحلج والعمرة

عام أريد م خاص وليس املراد م من سوى اهللا ألن العاملني يف بعض املواضع يراد ا من سوى اهللا ويف بعض 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده  ((املواضع يراد به اإلنسان فقط وقد يراد ا اإلنس واجلن مثل قوله تعاىل: 

المة ألم علم على خالقهم؛ فإن هؤالء البشر بل وهذا املخلوقات  ومسوا عاملني من الع ليكون للعالمين نذيرا ))

فيه الضمري يعود  فيه آيات بينات )) ((  ؛ ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد . كلها تدل على خالقها

؛  واضحات))   بينات (( أي عالمات آيات )) ((كة؛ بيعين على البيت الذي ب للذي ببكة )) ((على قوله: 

اآليات البينات هي ما يشرع فيه من املناسك واملواضع ذه املناسك وهي قائمة مل تزل من عهد ابراهيم إىل  هذه

يومنا هذا كلها آية عالمات؛ فعرفة هي عرفة، ومزدلفة مزدلفة، ومىن مىن مل تزل ذا من عهد ابراهيم إىل اليوم؛ 

لناس به بل مل يزل مشهورا بينا من عهد ابراهيم إىل يومنا والكعبة هي الكعبة يعين ليس هذا البيت خفيا ال يعلم ا

بدل من آيات أو عطف بيان؛ ومقام ابراهيم مكان قيامه؛ فهل املراد بذلك  براهيم ))إمقام  ((وقوله:  هذا .

حني تقدم إليه بعد  )براهيم مصلى )إواتخذوا من مقام  ((احلجر املسمى باملقام ؟ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: 

انتهاء الطواف؛ أو املراد باملقام مقامه يف املناسك عموما ؟ على قولني ألهل العلم؛ فمنهم من قال: إن املراد به 

وهو احلجر الذي صار يرتفع عليه حني ارتفع بناء الكعبة؛ أو أن املراد به كل مقام قامه يف مناسك املقام اخلاص 

ىل األخذ بالعموم ألن األخذ بالعموم يتناول اخلاص وال عكس؛ احلج؛ وإذا دار األمر بني العموم واخلصوص فاألو 

براهيم إىل أن بعث إاحلج؛ وهذا املقام موجود من عهد وعلى هذا فيقال: مقام ابراهيم مكان قيامه يف مناسك 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإىل يومنا هذا ومل يتغري إال حبمية اجلاهلية محية قريش فإم غريوا الوقوف بعرفة 

وجعلوا مبزدلفة وقالوا حنن أهل احلرم وال ميكن أن خنرج إىل احلل واخلروج إمنا يكون من أهل احلل؛ وهلذا كانت 

تقف يف مزدلفة حىت يأيت الناس إليها؛ فأمر اهللا تعاىل أن أفيضوا من حيث  قريش يف يوم عرفة ما تقف بعرفة



فأجاز حتى أتى عرفة  (أفاض الناس يعين أن يفيضوا من عرفة ودل على ذلك حديث جابر رضي اهللا عنه قال: 

لكنه صلى اهللا عليه وسلم )  قال ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية

ومن دخله كان  (وجل: ( مث قال اهللا عز . براهيمإا ألا هي اليت كانت على زمن أجاز حىت أتى عرفة فوقف 

املراد به  من دخله )) ((أي من دخل هذا البيت كان آمنا؛ واملراد الضمري يف قوله: ))  من دخله آمنا )) ((

مجيع احلرم وإن كان ظاهره أن املراد به نفس البناء الذي هو الكعبة لكن السنة دلت على أن احلكم عام يف مجيع 

فتكون خربا عن  فيه آيات بينات )) ((هل هذه اجلملة تابعة لقوله:  من دخله كان آمنا )) ((وقوله:  . احلرم

ئية معىن يعين أن اهللا تعاىل أمر بأن يكون الداخل له آمنا على قولني حال هذا البيت ؟ أو أا مجلة إنشائية، إنشا

براهيم ومن دخله كان آمنا إمقام  ((ألهل العلم؛ فمنهم من قال: إن هذه اجلملة تابعة ملا سبق أي تابعة لقوله: 

ا مجلة مستأنفة فتكون من اآليات البينات وهي أمن من دخله حىت يف الزمن اجلاهلية؛ من العلماء من قال: إ ))

وهي خربية لفظا إنشائية معىن أي من دخله فليكن آمنا وال يتعرض له؛ وعلى كل حال فإن املعنيني يتفقان يف 

لالستدالل وجوب تأمني من دخله؛ ألنه إن كان خربا عما كان عليه البيت فإنه خرب أقره اهللا عزوجل وأتى به 

يعين آمنا من كان آمنا ))  ((وقوله:  كانت إنشائية فاألمر واضح .  على اآليات البينات اليت يف هذا البيت؛ وإن

أبناء جنسه وليس آمنا من عذاب اهللا وال آمنا مما يريده اهللا منه لكنه آمن من بين جنسه حىت إن قاتل أب 

على الناس وهللا  ((مث قال اهللا تعاىل:  اإلنسان يراه اإلنسان يف مكة وال يتعرض له حىت خيرج هكذا كان حمرتما .

الالم  وهللا على الناس حج البيت )) ((وهم مبعىن واحد ؛  حج )) (( و )) حج ((فيها قراءتان:  حج البيت ))

 حج البيت )) ((وعلى للوجوب أي جيب على الناس حقا هللا  أن حيجوا البيت  وهللا )) ((لالستحقاق يف قوله: 

أي قصده؛ ألن احلج يف اللغة القصد واملراد به قصده على الوجه الذي شرعه اهللا بأن يأيت اإلنسان باملناسك 

بدل بعض من كل؛ وذلك ألن الناس  الناس )) ((من هذه بدل من  من استطاع )) ((وقوله:  . املشروعة

هذا البدل بدل بعض من كل؛ والبدل قسمان: مستطيع وغري مستطيع؛ فاملستطيع بعض من الناس؛ وهلذا قلنا إن 

البعض من الكل كثري يف اللغة العربية تقول مثال: أكلت الرغيف ثلثه؛ هذا بدل بعض من كل؛ وقال اهللا تعاىل: 

إذا جعلنا نصفه بدال من الليل فهو بدل بعض  قم الليل إال قليال نصفه أو انقص منه قليال أو زد عليه )) ((

  لكنه قليل يف اللغة؛ ومنه قول الشاعر: من كل؛ وقد يبدل الكل من البعض 

  فنوها      بسجستان طلحة الطلحاترحم اهللا أعظما د                                 



 ((قال:  . واألعظم بعض اإلنسان ؛ أعظما ؛ ال ؛ طلحة، طلحة بدل من أعظم ؛ ال الشاهد قوله ؟ السجستان

أي من استطاع طريقا إىل البيت ووصوال إليه؛  وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ))

فإن قال قائل: هذا الشرط ثابت  . واالستطاعة يعين بذلك القدرة يعين ا القدرة؛ فمن مل يستطع فال حج عليه

تطاعة مع أنه شرط فلماذا قيد وجوب احلج باالس ا اهللا ما استطعتم ))فاتقو  ((يف كل عبادة؛ لقوله تعاىل: 

أشق بكثري من العبادات نص على  فاجلواب عن ذلك: أنه ملا كان الوصول إىل البيت شاقامفهوم معلوم ؟ 

إذا  (  اتقوا اهللا ما استطعتم )) ((اشرتاط االستطاعة وإال فالشك أن كل العبادات ال جتب إال باستطاعة 

؛ االستطاعة بالبدن أو باملال أو ما ؟ ما املراد هل املراد االستطاعة باملال أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

؟ أو البدن أو ما ؟ نقول: اآلية مطلقة، اآلية مطلقة فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن مل يكن عنده 

ل املناسك؛ ومن استطاع مباله دون بدنه وجب عليه احلج لكن مال كما لو استطاع أن ميشي إىل مكة ويأيت بأفعا

عن طريق االستنابة؛ ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه فاحلج عليه وال إشكال؛ إذا االستطاعة 

وال ميكنه ال نقيدها بالبدن واملال نقول: سواء استطاع ببدنه أو مباله أو ما؛ فإن عجز مباله وبدنه بأن كان فقريا 

 أن حيج لضعف يف بدنه فهنا ينتفي عنه الوجوب؛ ألنه غري قادر؛ إذا القادر مباله أو بدنه أو ما؛ والقدرة هي

القدرة احلسية أما القدرة الشرعية ففيها خالف؛ فمنهم من قال إنه يشرتط أيضا القدرة الشرعية االستطاعة 

لكن ليس هلا حمرم فإن احلج ال جيب عليها؛ ملاذا ؟ ألا عاجزة  الشرعية؛ فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدا

شرعا عن احلج؛ أما حسا فليست بعاجزة ألا عندها مال وعندها قدرة بدنية لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود 

امرأة  ال تسافر (احملرم وسفر املرأة بال حمرم ولو للحج غري جائز ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خطب وقال: 

انطلق ( سأله رجل وقال: إن امرأيت خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا فقال:  إال مع ذي محرم )

؛ اختلف العلماء يف هذه املسألة يف مسألة استطاعة الشرعية هل هي شرط للوجوب أو  ) فحج مع امرأتك

باختالف القولني؛ فإذا قلنا إا شرط شرط لألداء، هل هي شرط للوجوب أو شرط لألداء؛ وخيتلف احلكم 

لألداء فقط لزم املرأة أن تنيب من حيج عنها إذا كانت قادرة مباله أو مباهلا وبدا؛ واضح يا مجاعة ؟ نعم؛ إذا قلنا 

شرط لألداء اآلن سقط عنك األداء لكن وجب عليك أن تنييب؛ أما األداء فال يلزمك ألنك ال تستطيعني ذلك 

نا إنه أي االستطاعة الشرعية شرط للوجوب فإن هذه املرأة ال يلزمها أن تنيب من حيج عنها؛ هذا شرعا؛ وإذا قل

فرق والفرق الثاين: لو ماتت هذه املرأة القادرة مباهلا وبدا على احلج لكن ليس هلا احملرم لو ماتت فهل يكون 

؟ نعم ماذا نقول؟ نقول: بأن االستطاعة الشرعية احلج دينا يف تركتها فيلزم الورثة أن يقيموا من حيجوا عنها أو ال

شرط للوجوب فإنه ال يلزم الورثة أن يقيموا من حيجوا عنها؛ ألن هذه املرأة كاملرأة الفقرية سواء ليس عليها حج؛ 



 وإن قلنا بأنه شرط لألداء لزم على الورثة أيش؟ أن ينيبوا من حيج عنها أو أن حيجوا هم بأنفسهم عنها؛ املهم أنه

يف هاتني اآليتني فوائد منها: أن أول بيت وضع للعبادة هو   . يلزمنهم إذا خلفت ماال كما قلت إا عندها مال

الكعبة الذي ببكة؛ فيكون سابقا على بيت املقدس؛ وآخر البيت وضع للعبادة املسجد النبوي؛ وهذه املساجد 

إن قلنا: ال تشَد الرحال؛  (ال تشد الرحال )والسالم:  الثالثة اليت تشد إليها الرحال كما قال النيب عليه الصالة

إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد  (وإن قلنا: ال تشد الرحال فهي بالضم 

إن أول بيت وضع  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن تقدم املكان يف العبادة له أثر يف تفضيله؛ لقوله:  . ) األقصى

وهذا املراد به التفضيل؛ وهلذا قال العلماء: إن املسجد األسبق يف إقامة اجلماعة فيه أفضل  ة ))للناس للذي ببك

من املسجد احلديث؛ فإذا كان حول اإلنسان مسجدان أحدمها قدمي واآلخر جديد ومل يتميز أحدمها عن اآلخر 

هذه اآلية: الرد على بين إسرائيل؛  ومن فوائد فضيلة أخرى فإن القدمي أفضل من اجلديد لسبقه يف العبادة فيه .

وهو أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس وأنبياء بين إسرائيل بعثوا يف 

بيت املقدس؛ فيكون يف هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت املقدس وكذلك النصارى الذين يقدسونه؛ فقيل 

ومن فوائد هذه اآلية: أن  منها رسول صلى اهللا عليه وسلم أفضل من بيت املقدس . هلم: إن الكعبة اليت بعث

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هذا  . من أمساء مكة بكة؛ وهلا أمساء كثرية ذكرها من تكلموا يف تاريخ مكة

بيت هدى للعاملني يعين أن ومن فوائدها: أن هذا ال . مباركا )) ((؛ لقوله:  البيت مبارك؛ وسبق لنا بيان بركته

ومن فوائد هاتني  الناس يهتدون به ملا يقيمونه من الشعائر أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه يف صلوام .

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما  (( اآليتني: أن هذا البيت فيه آيات بينات .

سبيل اهللا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عما  تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن

تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف 

 . تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم باهللا فقد هدي إلى صراط مستقيم ))

ومن كفر فإن اهللا غني عن  ((قال اهللا تعاىل:   هللا من الشيطان الرجيم. أظن أننا مل نأخذ الفوائد ؟أعوذ با

يعين فلم حيج فكفر هذه  ومن كفر )) ((يعين أن من حج البيت عند االستطاعة فقد أدى فريضته؛  العالمين ))

عن كل أحد؛ ألن املراد بالعاملني هنا من سوى اهللا فهي   فإن اهللا غني عن العالمين )) ((الفريضة ومل يقم ا 

تبارك الذي  ((وقد يطلق العامل على بعض أفراده مثل قوله تعاىل:  الحمد هللا رب العالمين )) ((كقوله تعاىل: 

 ف إن املراد بالعاملني هنا اإلنس واجلن فإن الرسول صلى اهللانزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ))

عليه وسلم مل يرسل إىل البهائم وإىل املالئكة وإمنا أرسل إىل اإلنس واجلن فقط؛ فالعاملون تارة يراد ا ما سوى 



اجلملة هنا أن تكون امسا  (( ومن كفر ))وقوله:  . اهللا وتارة يراد ا بعض منهم حسب ما يقتضيه السياق واملعىن

موصوال وحيتمل أن تكون شرطية؛ أما على كوا شرطية فالفاء موصوال وأن تكون يعين من حيتمل أن تكون امسا 

؛ وإمنا احتيج إليها ألن جواب الشرط مجلة امسية؛ وأما على   رابطة فإن اهللا غني عن العالمين )) ((يف قوله: 

ا موصوال فإمنا وقعت الفاء يف خربها ألن االسم املوصول مشبه للشرط يف عموم فيعطى حكمه يعين كون من امس

إظهار يف موضع اإلضمار؛ ألن مقتضى  غني عن العالمين )) ((والذي كفر فإن اهللا غين عن العاملني؛ ويف قوله: 

ومن كفر فإن اهللا غين عنه؛ كما يف قوله تعاىل يف آية أخرى: إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم وال  السياق أن يقول:

واإلظهار يف موضع اإلضمار ذكرنا أنه يفيد عدة فوائد؛  غني عن العالمين )) ((يرضى لعباده الكفر؛ فهنا قال: 

؛  غني عن العالمين )) ((منها: إرادة العموم؛ ألنه لو قال: فإن اهللا غين عنه؛ مل تفد يف العموم ما أفاده قوله: 

عنه كما ومنها: اإلشارة إىل أن هذا الذي وضع فيه الظاهر يف موضع املضمر من هؤالء العاملني يعين أن اهللا غين 

يف   أنه غين عن مجيع العاملني؛ ومنها ـ لكن ال يستقيم هنا ـ القياس عليه يف العلة واملعىن الذي أفاده هذا الظاهر .

من فوائد هاتني اآليتني أوال: أن أول بيت وضع للناس  ؟ إىل ؟ (( إن أول بيت ))هذه اآليات وأظنها من قوله: 

  ة يف ذلك صرحية وبعده بيت املقدس والثالث املسجد النبوي .للعبادة هو الكعبة الذي يف مكة واآلي

ومن فوائدها: أن الكعبة معظمة عند  ومن فوائد هاتني اآليتني: فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس .

مجيع الناس، عند مجيع اخللق؛ ألنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس؛ وهلذا ذهب كثري من 

لعلم إىل أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى واملسلمني ومجيع أهل األديان كما ذكره شيخ اإلسالم ابن أهل ا

تيمية رمحه اهللا؛ ولكن اليهود صاروا يتجهون إىل بيت املقدس، والنصارى صاروا يتجهون إىل املشرق وهو من مجلة 

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن الناس البد هلم من  . ما حرفوه من دينه وإال فاألصل أن الكعبة قبلة جلميع الناس

ومن فوائدها: أن من أمساء مكة بكة ؛  بيت جيتمعون إليه ووي قلوم إليه؛ وهلذا وضع اهللا هلم ما كان مبكة .

 وهلا أمساء عديدة أكثر من هذا؛ ومن أراد االطالع عليها فلريجع إىل "اجلامع اللطيف يف بناء البيت الشريف" أو

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن هذا البيت مبارك، مبارك قدرا  حنو هذا العنوان؛ أو يرجع إىل "أخبار مكة" لألزرقي .

ومن فوائد هاتني اآليتني أيضا: أنه هدى ومنارا للعاملني  ومبارك شرعا؛ وقد مر علينا يف التفسري بيان وجوه بركته .

ومن   . الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا ) (م؛ وقد جاء يف احلديث: يهتدون به ويهتدون إليه ويؤمونه يف عبادا

فوائدمها: أن يف هذا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحد؛ منها مقام ابراهيم؛ ومنها من دخله كان آمنا؛ ومنها 

 فريضة حجه على مجيع الناس؛ فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت كما أنه أول بيت



ومن فوائد هاتني اآليتني: أن اآليات كما تكون شرعية تكون كذلك حسية كونية؛ كما يف هذه  وضع للناس .

مقام  ((ومن فوائدمها: التنويه بفضل ابراهيم عليه الصالة والسالم يف قوله:  اآليات اليت ذكرت للبيت العتيق .

ألن القول الراجح أنه ليس املراد مبقامه احلجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب؛ بل كل  براهيم ))إ

ومن فوائد هاتني اآليتني الكرميتني: وجوب تأمني من دخل املسجد  مقاماته يف مكة وما حوهلا من املناسك .

ه وسلم أن يسفك يف مكة دم وأن يقطع وقد حرم النيب صلى اهللا عليومن دخله كان آمنا ))  ((احلرام؛ لقوله: 

فيها شجرة وأن ينفر صيدها فضال عن قتله؛ إذا رأيت الصيد يف مكة على شجرة أو يف فرجة فإنه ال جيوز لك أن 

كل ذلك من باب توطيد أيش؟  توطيد األمن يف ال ينفر )  ( تنفره منها؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:

فاجلواب: أن قتال الرسول صلى  تقولون يف قتال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهل مكة ؟ فإن قال قائل: ما مكة .

اهللا عليه وسلم ألهل مكة من أجل توطيد أمنها ألن أخل مكة صاروا يتحكمون يف البيت؛ وهلذا منعوا الرسول 

حله اهللا لرسوله صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أداء العمرة يف غزوة احلديبية؛ فكان يف هذا اإلحالل الذي أ

عليه وسلم يف ذلك النهار كان يف ذلك مصلحة لتوطيد األمن يف البيت ومحايته من الظلمة كما قال اهللا تعاىل: 

وأيضا فإن هذا اإلحالل ليس إحالال  وما كانوا أوليائه إن أوليائه إال المتقون ولكن أكثرهم ال يعلمون )) ((

إنما أحلت لي  هي ساعة من ار كما قال النيب عليه الصالة والسالم: (مطلقا بل هو إحالل مطلق؛ وشف 

 فقد كان القتال فيها حمرما مث أحل مث عاد حترميه إىل يوم القيمة . ساعة من نهار وإنها لم تحل ألحد بعدي )

وأموال  ومن فوائد هاتني اآليتني: أن حرمة املسلم أعظم من حرمة البيت؛ فالذين ينتهكون دماء املسلمني

املسلمني أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند اهللا؛ ألن حرمة املسلم أعظم عند اهللا تعاىل؛ ودليل ذلك أن 

إن قاتلوكم فاقتلوهم؛ فلما أرادوا هتك دماء  فإن قاتلوكم فاقتلوهم )) ((القتال يف مكة حمرم ولكن اهللا قال: 

ألمن البيت؛ لكن ملا أرادوا االعتداء على حرمة أن يف قتلهم انتهاكا  املسلمني وقاتلوا املسلمني أمر اهللا بقتلهم مع

ومل يقل:  إن قاتلوكم فاقتلوهم )) ((املسلم أبيحت دمائهم؛ وهلذا جتدون اآلية الكرمية على القراءة املشهورة: 

ملقاتلة، القتل أبلغ؛ فقاتلوهم؛ وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم لكن املراد قاتلوهم حىت تقتلوهم؛ والقتل أبلغ من ا

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب حج البيت  . اقتلوهم ألن هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق هلم حرمة

ووجه الوجوب أن على كما قال  وهللا على الناس حج البيت )) ((على من استطاع عليه سبيال؛ لقوله: 

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن احلج ال جيب على غري املستطيع؛ لقوله:  . األصوليون ظاهرة يف أيش؟ يف الوجوب

((من استطاع إليه سبيال)) وسبق لنا أن االستطاعة تكون باملال والبدن وما مجيعا يعين باملال أو البدن أو ما 

اده ما كان شاقا ومن فوائد هاتني اآليتني: بيان رمحة اهللا عزوجل، حيث مل يفرض على عب مجيعا على ما سبق .



ومن فوائد هاتني اآليتني: أن من مل حيج فهو كافر؛  . من استطاع إليه سبيال )) ((عليهم وال يستطيعونه؛ لقوله: 

واختلف العلماء رمحهم اهللا يف هذا الكفر هل هو نوع من  )) ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين ((لقوله: 

هل العلم ومها روايتان عن اإلمام أمحد؛ فعلى القول بأنه الكفر املطلق الكفر أو هو الكفر املطلق على قولني أل

يكون من ترك احلج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن اإلسالم يستتاب فإن تاب وإال قتل؛ وعلى الثاين أن املراد 

ن مذهب بالكفر هنا نوع منه فإنه ال يكفر؛ وهذا القول هو الذي عليه اجلمهور من أهل العلم وهو املشهور م

كان أصحاب النبي صلى اهللا عليه ( اإلمام أمحد وهو ظاهر ما روي عن الصحابة؛ قال عبد اهللا بن شقيق: 

وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر كقوله وسلم ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر غير الصالة ) 

  تال املسلم ال خيرج من اإلميانمع أن ق)  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (صلى اهللا عليه وسلم: 


